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  منغوليا: مقترح مشروع
  

 :  التاليمقترح المشروعتضم هذه الوثيقة تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن   
  

   إزالة
  

 اليابان        ) الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  •
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   المشاريع المتعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
 منغوليا

  :الوآالة :ع عنــوان المشـــرو-أوال 
 اليابان (CFC)خطة ازالة الكلوروفلوروكربون 

 
 2006 :عام )من قدرات استنفاد األوزونطن  (:7 آخر معطيات المادة -ثانيا 

CFC: 2.2 CTC: 0 0 : هالونات  
 

 TCA: 0 0: بروميد المثيل

  
 2006 :عام : آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري-ثالثا 

عوامل مذيبات تبريد هالوناترغاويايروسول المواد
 التصنيع

أجهزة 
االستنشاق 
المزودة 
بمقياس 
 للجرعات

استعمال 
ندف  بروميد المثيل مختبري

 المجموع التبغ

 QPS Non  الخدمات الصناعة  
QPS 

  

CFC        
                       2.2        2.2 

CTC        
                              0 

 0                  هالونات

بروميد 
 0                    المثيل

TCA        
                               0 

 
 المجموع  2010 2009 2008 2007 2006 2005 : معطيات المشروع-رابعا 

 الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
  CFC   3.3 1.5 1 0.8 0  )أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون(

تكاليف 
 55,000  150,000 المشروع

 
  205,000 

 )دوالر أمريكي(تكاليف المشروع 
            اليابان

                    
تكاليف     

 7,150  19,500 الدعم
 

  26,650 

تكاليف 
  55,000  150,000 المشروع

 
 205,000  

  )دوالر أمريكي(مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا 
تكاليف 
  7,150  19,500 الدعم

 
 26,650  

تكاليف 
  0  150,000 المشروع

 
 150,000  

 مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية 
تكاليف   )دوالر أمريكي(

  0  19,500 الدعم
 

 19,500  

تكاليف 
  55,000    المشروع

 
 مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري   55,000 

تكاليف   )دوالر أمريكي(
 الدعم

   7,150  
 

 7,150  

 

موافقة شمولية  : تـــوصيـــة األمــانـــة-خامسا 
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  وصف المشروع
  
قدمت حكومة اليابان بالنيابة عن حكومة منغوليا تقريرا مرحليا حول تنفيذ برنامج العمل األول لخطة   - 1

كما قدمت حكومة اليابان أيضا طلبا للتمويل . ث والخمسين للجنة التنفيذيةإدارة اإلزالة النهائية إلى االجتماع الثال
 7 150ليف الدعم بمقدار ا دوالر أمريكي باإلضافة إلى تك55 000لبرنامج العمل الثاني والختامي بتكلفة إجمالية 

  . دوالر أمريكي
  

  معلومات مرجعية
  
ى خطة إدارة اإلزالة النهائية لمنغوليا التي تهدف إلى كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت من حيث المبدأ عل  - 2

 وذلك في اجتماعها السابع واألربعين 2009اإلزالة النهائية الستهالك الكلوروفلوروكربون في البالد بحلول عام 
وفي .  دوالر أمريكي26 650 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم بمقدار 205 000بتمويل إجمالي قدره 

 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمقدار 150 000الجتماع اعتمدت اللجنة التنفيذية مبلغ نفس ا
  .  دوالر أمريكي لليابان من أجل تنفيذ برنامج العمل األول19 500

  
   تقرير مرحلي حول تنفيذ برنامج العمل األول

  
وبعد . طة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائيةطلبت حكومتا اليابان ومنغوليا من يونيب تنفيذ األنش  - 3

مارس / آذار14موافقة اللجنة التنفيذية على الخطة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة منغوليا ويونيب في 
2006 .  

  
وهناك اتفاقات بين وحدة . 2000كانت نظم حصص وتراخيص المواد المستنفذة لألوزون قائمة منذ عام   - 4

ون الوطنية والسلطات الحكومية لتبادل البيانات حول واردات المواد المستنفذة لألوزون والمعدات القائمة األوز
 لمستوردي وموزعي المواد المستنفذة على الفلوروكلوروكربون وأيضا من أجل التأكد من تجهيزات التخزين

 ألربعة مستوردين CFC-12 أصدرت وحدة األوزون تراخيص استيراد 2005وفي عام . لألوزون المسجلين
  . ODPطن من قدرات استنفاذ األوزون  3,2بإجمالي 

  
 المعتمدة MAC ونظم TCA و CTCتمت صياغة مرسوم وزاري يحظر واردات بروميد الميثيل و   - 5

كما قدم اقتراح بالتصديق على تعديل بكين . الكلوروفلوروكربون وهو حاليا قيد المناقشة في البرلمانعلى 
 13 وتمت الموافقة عليه بتاريخ 2006نوفمبر /لبروتوكول مونتريال إلى مجلس الوزراء في تشرين الثاني

  . 2007يونيه /حزيران
  
 مدربا وفنيا في خدمات التبريد على أفضل ممارسات 36أدى تنفيذ أنشطة قطاع خدمة التبريد إلى تدريب   - 6

كما أدى أيضا إلى إعداد كتيب للجمارك وكتيبات تدريب لفني خدمات التبريد باللغة .  موظف جمارك48الخدمة و 
وباإلضافة إلى ذلك استمرت مساندة جمعية التبريد المنغولية وتنفيذ عدد من أنشطة نشر المعلومات . المحلية

وعلى مر . 2003كما أن برنامج االستعادة والتدوير يعمل منذ عام . العامة وإنشاء وحدة متابعة المشروعوالتوعية 
سبتمبر /واعتبارا من أيلول. CFC-12 من ODP طن 2,2السنتين الماضيتين تمت استعادة وتدوير أكثر من 

  .  دوالر أمريكي150 000 تم صرف أو تخصيص 2007
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    الثانيخطة العمل لبرنامج العمل
  

  : التزمت حكومة منغوليا بتنفيذ األنشطة التالية في إطار برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة النهائية  - 7
  

  مزيد من برامج التدريب لموظفي الجمارك لتنفيذ نظام التراخيص؛   )أ(  
  

فنيين الذين  فني خدمات تبريد إضافي على الممارسات الجيدة للخدمة واعتماد ال50تدريب   )ب(
  يتعاملون مع المبردات المستنفذة لألوزون؛ 

  
  المساعدة الفنية الجارية ومساندة الجمعية المنغولية للتبريد؛   )ج(  

  
أنشطة المساعدة الفنية إلدارة المخزون من المواد المستنفذة لألوزون والمواد المستنفذة لألوزون   )د(

  . المصادرة
  

 . طة نشر المعلوماتالتوعية الجماهيرية وأنش  )هـ(  

  .يتضمن المرفق األول جداول تعطي نظرة عامة على المشروع المتعدد السنوات  8-
  

  تعليقات وتوصية األمانة
  تعليقات

  
 والذي أبلغت عنه حكومة ODP طن 2,2 وهو من الكلوروفلوروكربون 2006كان استهالك عام   -9

 من الحد األقصى المسموح به ODP طن 3,1بـ منغوليا بموجب المادة السابعة من البروتوكول هو أقل 
 من المستوى المسموح ODP طن 0,6 لذلك العام، وأعلى بـ ODP طن 5,3لالستهالك وفقا للبروتوكول وهو 

ونظرا ألن هذه هي آخر شريحة تمويل لخطة إدارة اإلزالة . ODP طن 1,6 وهو 2007به لالستهالك لعام 
 حكومة 2009-2007مة اليابان عن كيفية مساعدة األنشطة المقترحة لعامي النهائية، سألت األمانة العامة حكو

وأشارت حكومة اليابان في إجابتها . 2009منغوليا على اإلزالة الكاملة الستخدام الكلوروفلوروكربون بحلول نهاية 
-dropإدخال مبردات إلى أنه خالل الشريحة النهائية فإن تعديل معدات التبريد القائمة على الفلوروكلوروكربون و

inوباالستمرار في توفير المساندة لجمعية التبريد المنشأة حديثا فإن مهارات وممارسات .  سوف يستمر تنفيذهما
كما أنه تتم دراسة توفير مخزون صغير من الكلوروفلوروكربونات لتلبية . الخدمة الجيدة للفنيين سوف يتم تعزيزها

  . بريد المعتمدة على الكلوروفلوروكربون والتي لن تكون قابلة للتحويلاالحتياجات المقبلة لخدمة نظم الت
  

   التوصية
  

توصي أمانة الصندوق بموافقة شاملة على الشريحة الثانية من المشروع بما فيها تكاليف الدعم بمستوى   - 10
 . التمويل المبين في الجدول أدناه

  
  تمويل المشروع  عنوان المشروع  

  بالدوالر األمريكي
  تكاليف الدعم

  بالدوالر األمريكي
  الوكالة المنفذة

خطة إدارة اإلزالة النهائية   )أ(
  )الشريحة الثانية(

  اليابان  7 150  55 000
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(1) PROJECT TITLE: Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS
CODE AGENCY Fulfilled According to 

(Agency/ Country/ 
Verification/ 
Secretariat/ 

ExCom)

MON/PHA/47/INV/10 Japan

Source: Inventory 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CFC 10.6 7.2 12.2 12.5 13.2 12.4 11.2 9.3 6.9 5.7 4.1 3.7
CTC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Halons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MBR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2005

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 3.7 3.7
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

3.3 1.5 1.0 0.8 0.0

3.7

1.8 0.5 0.2 0.8 3.3
0.7 0.7
0.0 0.0

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)

EXCOM PROVISION

Approved in principle the TPMP at a total cost of US$205,000 plus support cost of US $26,650 for the Government of Japan, as the total funding available to the Government from the Fund 
for the total elimination of CFC in Mongolia. The Government commits to the phased reduction and complete phase-out in the consumption of CFCs used in Mongolia, according to the 
following phase-out schedule: from 3.3 ODP tonnes in 2006, to 1.5 ODP tonnes in 2007, to 1.0 ODP tonnes in 2008, to 0.8 ODP tonnes in 2009, to zero consumption in 2010. A final tranche 
amounting to US$55,000 plus support costs of US$7,150 for the Government of Japan would be requested in the last meeting of the Executive Committee in 2007. The Committee agrees to 
provide Mongolia with flexibility in using the agreed funds consistent with operational procedures as agreed between Mongolia and the Government of Japan in the TPMP. The Government 
agrees to ensure accurate monitoring of the phase-out and provide regular reports by 30 September each year, as required under Article 7 of the Montreal Protocol. Annual reporting on the 
implementation of the activities undertaken in the previous year, as well as a thorough and comprehensive work plan for the implementation of the following year’s activities, 
will be submitted by the Government of Japan for consideration by the Committee. The amount of funding provided may be reduced by US$10,000 per ODP tonne of consumption reductions no

N/A

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
MONGOLIA

Calendar year Decision

Lab Use Methyl Bromide

Consumption Reported in 
Implementation Report submitted
Consumption Reported in the 
Verification Report

Approved Phase-Out (Inventory)

Remaining Phase-Out to be Achieved

Actual Phase-Out (Current Progress 
Report)

CFC Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP)

MDI

Reduction Under Plan

TotalSubstances Aerosol Foam Halon Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent Process Agent

1
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2005 2006 2007 Total

150,000 55,000 205,000
150,000 150,000

0

0 0
0 0

150,000 150,000

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2005 2006 2007

Nov-05 Nov-07
I 2 

Nov-05
Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

Country 
Programme

Verification 
Report

Yes Yes
Yes Yes
Yes Yes
Yes Yes

No No
No Consumption Yes
No Consumption Yes

No No
No Yes
No Yes
No No

Yes Yes

Very Well Very Well
Satisfactory Satisfactory

Source: Country Programme and Verification Report

Funds Obligated in Current Progress Report

The CFC recovery and recycling programme functions

Estimated Disbursement in Current Progress 
Report

Revised Planned Submission (As per Submission 
Delays Decisions)

The ODS import licensing scheme functions

Planned submission as per Agreement

Date Approved

Banning import or sale of bulk quantities of:

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Disbursement as per Annual Plan

Enforcement of ODS import controls

Qualitative assessment of the operation of RMP

Calendar year

Use of CFC in production of some or all types of foam

Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS

2006

Funds approved (Inventory)

Tranche Number

Funds Disbursed in Current Progress Report

Estimated Disbursement in Previous Progress 
Report

Japan

Registration of ODS importers

CFCs
Halons
Other ODSs (CTC, TCA, methyl bromide)
Banning import or sale of:
Used domestic refrigerators or freezers using CFC

Air conditioners and chillers using CFC

Japan
Funding as per Agreement

Quota system in place for import of bulk ODSs

ODS Import/Export licensing or permit system in place of bulk ODSs

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

MAC systems using CFC

[Comments]

2
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(8) IMPLEMENTATION DETAILS

Planned Actual Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan [%]*

Planned Actual Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan 

[%]*

Balance Planned Actual Planned Actual 

1 1 100% 5,000 4,000 80% 1,000
1 1 100% 20,000 17,000 85% 3,000
1 1 100% 15,000 15,000 100% 0
2 1 50% 10,000 2,000 20% 8,000
5 5 100% 20,000 20,000 100% 0
9 9 100% 10,000 10,000 100% 0
4 3 75% 20,000 15,000 75% 5,000
3 2 71% 22,000 16,000 73% 6,000
3 2 71% 3,000 1,500 50% 1,500
5 2 71% 5,000 2,000 40% 3,000

PMU & Monitoring 5 2 40% 75,000 30,000 40% 45,000

*Refers to latest revision of overall plan
* Same as the period of 2006-2007, as only one tranche has been approved for the past two years

(9) PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN (2008-2010 traqnche)

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan 
[%]*

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan 
[%]*

1 0
0 0
1 0
2 5,000
0 0
2 5,000
1 5,000
1 3,000
1 2,000

PMU & Monitoring 3 35,000

*Refers to latest revision of overall plan
55,000

(10) EXECUTIVE SUMMARY

Establishment and support of the association of 

The Terminal Phase-out Management Plan (TPMP) for Mongolia was approved at the 47th Meeting of the Executive Committee of the Multilateral 
Fund as a Japan-funded bilateral project. Financially the project was divided into two tranches: 2005-2007 and 2008-2010.
In the three years of the first tranche, the Mongolian Government has been implementing activities planned in the original TPMP and built up its 
institutional capacity for preparing annual plans and monitoring their implementation, as is especially exemplified by the establishment and successful 
operation of the Project Management Unit.
The successful activities realized by Mongolia include significant progress in setting up of the comprehensive regulations and ratifying the Beijing 
Amendment as well as the establishment of an independent association of service engineers, etc. 
As a result, Mongolia has been constantly in compliance with the requirements of the Montreal Protocol and the agreements under the TPMP.
Based upon Mongolia’s excellent implementation and ownership of the TPMP and with appreciation toward close, timely support by UNEP, Japan 
requests the approval and timely disbursement of the second (and last) tranche for the Mongolian TPMP, amounting to US$55,000 plus support cost
 of US$7,150 (no adjustment to the originally planned level).

BudgetActivities

Unforeseen Activities

Stockpiling monitoring

Explanations

Training of technicians

Unforeseen Activities

Identifiers
Training of technicians
Awareness Raising

Awareness Raising

Identifiers

Establishment and support of the association of 

Customs / enforcement officer training

Activities Budget
Completed currently implemented (2006-2007) Tranche currently implemented (preliminary data) *

more training would be organized
Participated one training workshop of China.

Explanations Activities

Setting up comprehensive regulations
Bilateral dialogue
Customs / enforcement officer training

Ratification of the Beijing Amendment

for 5 years monitoring

Budget Explanations

Stockpiling monitoring

Ratification of the Beijing Amendment waiting for final approval at the parliament
Setting up comprehensive regulations enforcement needs to be followed up
Study tour
Bilateral dialogue

3
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